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Et dueslag på Angus College gør det muligt for eleverne, at lære om aviær pleje og opleve den spænding 
der er ved at deres duer kommer hjem.  

  

 
Kevin Murphy 

 
Hans passion for duer inspirerer til en ny dimension i uddannelse på Angus College. 
  
Som dreng lærte Kevin Murphy om brevduer fra sin far og bedstefar, og han forsøger nu, at  gøren en ny 
generation interesseret i sporten. 
 
Den 39-årige direktør for Læring og undervisning og Teknologi på Angus College i Arbroath har lige vundet 
det skotske mesterskab Silver Award i Scottish National Flying Club med sin due 'Rocket'. 
  

Men brevduesportens medlemmer er en aldrende ”race” og behovet for, at forynge sporten er kritisk, selv 
med kendis-entusiast Jack Duckworth fra Coronation Street der er medejer af det fantastiske slag ”Pigeons 
in the sky”  
 

Mr. Murphy og andre lokale brevdue opdrættere i Angus går sig store bestræbelser for, at tiltrække nyt 
unge blod til sporten. Til dette formål er der bygget et nyt slag på kollegiums grunden. De har oprettet 
ACORD (Angus EU One-Loft Race Udvikling) og sikret £ 10.000 i finansiering i form af tilskud fra hele 
Skotland til dette nye tiltag.  
  
 

  

Studerende indenfor dyr på Angus College bruger duerne til at studere aviær pasning og pleje, som en del 
af deres NC og HNC kurser. Studerende, elever og enkeltpersoner er nu opfordret til at nyde spændingen 
ved kapflyvning med deres egne duer ved at adoptere  en due fra slaget. 
  

Due slaget giver også en række tværfaglige muligheder for læring og CFE ACORD håber at tiltrække 
folkeskoler for de uddannelsesmæssige fordele såvel som kapflyvnings underholdning.  



Slaget har handicap adgang, og vil også blive brugt til unge med indlæringsvanskeligheder. 
 
 

 

  
Da Kevin Murphy og Loft manager Jim Bruce vise det nye slag frem, blomster duerne af tilfreds i deres ny 
designede hjem. "At kende en due, er som at kende en person, kende en fodboldspiller vel vidende at 
hvilken knap der skal trykkes på og kendskab til hvordan man kan motivere den enkelte” siger Kevin, der 
forsigtigt åbner en af de redekasserne hvor duerne yngler.  
 
Jeg har altid forestillet mig det er ligesom at være en fodbold manager, når du er på banen, er det dine 
spillere der spiller for dig, når vi sender vores duer på flyvning. Der er intet større end at se en due flyver 
500 eller 600 km og se den komme hjem til dig.  
 
Jim Bruce er ACORD klubbens sekretær og har den frivillige rolle som Loft Manager, og står for den daglige 
ledelse af slaget. Normalt bruger brevduefolk individuelle slag, men med ONE-loft formlen, kan hele 
samfundet bruge det samme slag og alle duer flyver hjem til dette sted.  
  
"Disse ONE-loft slag afholdes over hele verden – det største løb afvikles i Sun City, Sydafrika med en 
præmiesum på en million dollars," siger Mr. Bruce. 
 
Slaget her på Angus College vil udbrede duesporten i et noget mere beskedent omfang og enkelt-personer, 
klubber eller skoleklasser vil være i stand til, at adoptere en due. De vil konkurrere mod hinanden på en 
ugentlig basis gennem hele flyvesæsonen. Det vil være muligt, at besøge slaget for at se deres egne duer 
blive gjort klar til flyvning og også være på slaget når duerne vender hjem fra flyvning, siger Jim, en 
pensioneret ingeniør. 
  

Duerne kan flyve med ca. 70 – 80 km i timen og vil blive transporteret med lastbil til Skotland, Frankrig eller 
Belgien for at bliver sluppet fri.  
 



Kursusleder i Animal Care på Angus College Mr. Chris Ditchburn siger, at de undervises i to  en-heder om 
fugle. "De lærer anatomi, sundhed og sygdom og en lille smule om håndtering og om lovgivning til 
beskyttelse af fugle." 
  
Tyve-årig studerende Meghan Leith har været rundt på slaget med sine klassekammerater i HNC Animal 
Care: "Jeg kan bare ikke tro, hvordan de kommer tilbage, det er utroligt," siger Meghan, der vandt et legat 
Tildelt af ACORD for bedste studerende i aviær pleje. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er en masse videnskabelige teorier om, hvordan det virker," siger Kevin "uanset om det er solen, sol 
stråler eller magnetiske felter. Der er nogle spændende eksempler på, hvor forskere har forsøgt at afgøre, 
om der er noget i fuglens næb, der tilskynder den til at komme hjem og andre har bestemt det er duens 
syn, "siger han. 
   
Men det der motiverer Kevin: "For mig handler det ikke om penge, det handler ikke om at forsøge at sige, 
at jeg har fået den højeste pris for en due – men derimod ære af at have den bedste kapflyver. Lige nu har 
jeg en to-årig due Rocket, og han har vundet seks gange i konkurrencer mod hele Skotland.  
Hele spændingen ved at holde duer, sidde og venter på dem fra flyvning – det er bare nydelse.  


